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Sak til Kirkemøtet 2016 
 

Spørsmålet om det skal åpnes adgang til kirkelig vigsel av likekjønnede har som kjent 

vært diskutert i lang tid. Saken ble godt forberedt og behandlet på Kirkemøtet i 2014, 

uten at det da ble fattet noen vedtak som endrer kirkens praksis.  

 

Bispemøtet har drøftet situasjonen i lys av kirkevalget høsten 2015. Bispemøtet er 

opptatt av at kirken må stå samlet, på tross av ulike syn i dette spørsmålet. Kirken må 

erkjenne at det foreligger to syn i denne saken som ikke lar seg forene. De som forfekter 

det ene syn, må likevel akseptere at andre mener annerledes. Vi mener derfor at 

Kirkemøtet bør inviteres til å gjøre et nytt vedtak hvor denne erkjennelsen legges til 

grunn. 

 

I et ekstraordinært bispemøte 14. september 2015, ble det gjort følgende vedtak (sak 

BM 30/15): 

 

1. Bispemøtet oversender et brev til Kirkerådet med anmodning om at det 

forberedes en sak om likekjønnet vigsel til behandling på Kirkemøtet 2016. 

Preses orienterer også om dette på Kirkerådets møte  16.-18. September 2015.  

2. Bispemøtet drøfter saken videre, med sikte på å fremme et konkret forslag til 

vedtak for Kirkemøtet 2016.  

 

Bispemøtet vil med dette be om at det til Kirkemøtet våren 2016 fremmes til behandling 

en sak om adgang til kirkelig vigsel av likekjønnede. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Helga Haugland Byfuglien Christofer Solbakken 

Bispemøtets preses generalsekretær 
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